VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse
tlf. 0045 - 58 52 06 45
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED
SLAGELSE
Tidspunkt: Søndag d. 9. august 2015, kl. 12:00
Sted:
Præstegården
Til stede: Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen, Pastor Michal
Bienkowski og Amer Alyas
Afbud:

Peter dybdal, Khalid Yousif Shamou og Jurjen de Boer

Referent: Allan Hansen
1. Opfølgning på sidste møde
 Referatet blev godkendt
 Reparationen af det omtalte krucifiks er i gang.
2. Kulturnatten
 Kulturnatten finder sted d. 25. september. Vor Frue Kirke er tilmeldt. Der
gennemføres et musikalsk indslag/koncert der starter kl. 20:00 med
efterfølgende messe kl. 21:00. Kirken vil være åben for besøgende indtil kl.
24:00.
 Mulige forslag til det musikalske undersøges nærmere.
3. Økonomi/kirkeskat
 Kathrine udarbejder en halvårsoversigt
 Der arbejdes videre med forslag til udsendelse af breve, uddeling af nye
kirkeskattebrochurer ved udgangen mm. som drøftet ved det sidste møde.
 Kathrine undersøger omkostninger og rentesatser i forbindelse med vores
nuværende bankkonti, med henblik på et eventuelt skifte af bank, hvis der
herved kan opnås bedre betingelser.

4. Organisering af arbejdslørdage

 Kathrine ophænger en bedre opslagstavle/white board til løbende notering af
arbejdsopgaver.
 Liste med navne på de der vil deltage i arbejdslørdage udfyldes de 3
kommende søndage under kirkekaffen. Menigheden opfordres til deltagelse
under annonceringerne i kirken ved søndagsmessens afslutning.
 Meningen er at listerne/ordningen skal fungere på samme måde som
kaffetjenesteordningen.
5. Istandsættelse af kirkerummet – næste etape
 Arbejdet omfatter maling af området bagerst i kirken (området under
balkonen).
 Arbejdet påregnes påbegyndt mandag d. 7. september.
 Arbejdsholdene forsøges etableret de kommende søndage.
6. Genoptagelse af studiekredse


Studiekredsene genoptages. De første to møder bliver tirsdag d. 1. september
og tirsdag d. 15. september.

7. Sankt Vincent Grupperne – informationsarrangement
 Sankt Vincent Grupperne vil informere om deres arbejde og formål søndag d.
30. august under kirkekaffen.
 Repræsentanterne fra gruppen inviteres på en efterfølgende let frokost. Helena
og Allan sørger for maden.
8. Kalender
 Messeaflysninger torsdag d. 20. august og fredag d. 28. august
 Ældremøde torsdag 17. september. Der indledes med en ordets gudstjeneste kl.
12:00
 Der afholdes arbejdslørdag lørdag d. 5. september
 Undervisning af børnene: Undervisningsplanen er under udarbejdelse
 Der afholdes studiekredse tirsdag d. 1. september og tirsdag d. 15. september
ca. kl. 19:00. Der indledes begge dage med en messe kl. 18:30

9. Diverse

 Defekt låsecylinder på køkkendør udskiftes således at døren vil kunne aflåses
 Det blev besluttet at informere i sognebladet om bryllupper, barnedåb, mm.
eventuelt også med billeder.
 Pjecer og billeder udarbejdet af søster Terese Piekus vil blive solgt under
kirkekaffen de næste søndage (Helena udarbejder bestillingslister). Pjecen
sælges for DKK 50,- og billederne for DKK 10,- Provenuet går til oversættelse
af materialet til andre sprog. Pjecer og billeder skal bruges på kirkens
ungdomsdage der afholdes i Krakow til juni næste år.
 Helena havde modtaget plakat til opsætning i forbindelse med ”Himmelske
Dage”. Et økumenisk arrangement, men også omfattende andre religioner, der
afholdes i København i forbindelse med Kristi himmelfartsdag næste år.
 Helena havde anskaffet en vejledning i lektortjeneste til brug for oplæring af
bl.a. nye lektorer.
 Der mangler knælepuder i kirken. Det undersøges om de nuværende puder kan
suppleres op, eller om der skal findes en ny løsning.
10. Næste møde
 Søndag d. 20. september kl. 12:00, efter messen.

